
Seguindo uma tendência registrada em todo o mundo, 
as grandes corporações de mídia eletrônica do Brasil já 
perceberam o potencial do meio e passaram a investir em 
OOH. "A partir de 2011, as três empresas de mídia digital 
do grupo Bandeirantes - TVO, TV Minuto e NextMidia -
irão figurar entre os grandes players do setor na cidade 
de São Paulo", aposta Fábio Ribeiro, diretor de conteúdo 
da Band Outernet, que acaba de vencer a licitação para a 
instalação de monitores no metrô de Brasília. 
Hoje, a TVO está presente em 500 ônibus de 164 linhas da 
SPTrans, enquanto a TV Minuto, 
conta com 5.232 monitores de 15 
e 17 polegadas instalados em 109 
trens das três principais linhas 
do metrô paulistano. Já o mais 
novo negócio da Band Outernet, 
a NextMidia, tem 100 telas de 
42 polegadas em sete terminais 
rodoviários, sendo 32 monitores 
no Terminal Rodoviário do Tietê 
(SP) e 31 aparelhos no Novo 
Rio (RJ). Para ter relevância, a 
programação diária dos meios 
tem 70% do seu conteúdo 
atualizado ao longo do dia, com 
notícias diferentes para cada 
um dos meios de transporte em 
que a Band Outernet atua. "Por 
se tratar de um segmento novo, 
muitos ainda buscam formas de 
mensurar o retorno das ações. 
Mas já temos vários cases de 
sucesso", detalha o diretor geral 
da Band Outernet. Um deles é a 

campanha de crédito imobiliário, pessoal e automotivo 
realizada pelo Bradesco no metrô de São Paulo, Em um 
mês de veiculação, a instituição financeira recebeu mais 
de 30 mil mensagens de texto de pessoas que viram o 
anúncio em um dos trens do metrô e ficaram interessadas 
nas linhas de crédito do banco. Para Monteiro, além de 
demonstrar o poder da mídia e seu nível de penetração, 
a estratégia consolidou a qualificação do público, que 
busca bens duráveis de alto valor agregado. "As diversas 
possibilidades de utilização destes veículos, ora usados 

como mídia de massa, ora 
como mídia segmentada, vêm 
ganhando força na sustentação 
de campanhas institucionais, 
venda de produtos, ativação dos 
pontos de venda, convergência 
com outras mídias e plataformas, 
como celular, redes sociais 
e internet e promoções com 
conteúdo colaborativo." 
Outro case que surgiu a partir 
das telas da TV Minuto foi o da 
Hellmann's. Criada para divulgar 
a maionese Deleite, a peça foi feita 
para testar o retorno do meio com 
o seguinte apelo promocional: 
"Mande um SMS grátis com a 
palavra Deleite para 30120 e 
receba uma deliciosa receita 
de sanduba". A campanha seria 
veiculada durante um mês, mas 
devido à demanda elevada, a 
Unilever decidiu retirar a promoção 
do ar 10 dias antes do previsto, já 



que em 20 dias de ação a empresa recebeu mais de 76 mil 
mensagens - todas enviadas por passageiros do Metrô de 
São Paulo, "Pelas inúmeras possibilidades que ainda estão 
por vir dentro deste segmento tão novo, asseguro que esta 
nova mídia chegou para ficar", salienta o diretor geral da 
Band Outernet. "No futuro, o OOH vai ocupar o mesmo 
espaço que a internet tem hoje na vida das pessoas." 
Enquanto a Band montou uma estrutura interna para 
atuar no segmento de OOH, a Rede Globo optou por 
investir em uma parceria com a BusMidia, que começa 
a instalar monitores de LCD de 50 e 60 polegadas em 53 
plataformas do metrô de São Paulo. A empresa, que há 
três anos administra a mídia em 400 ônibus das cidades 
de São Paulo e Rio de Janeiro, agora corre contra o tempo 
para colocar 1,7 mil monitores em 49 estações. De acordo 
com a Central Globo de Comunicação, a emissora 
licenciará seu conteúdo para a BusMidia. 
"Todo o processo de adaptação da mídia 
digital ao metrô será acompanhado pela TV 
Globo, visando a manutenção do padrão 
de qualidade necessário à exibição dos 
nossos conteúdos. A programação trará 
entretenimento (novelas e "Malhação"), 
matérias jornalísticas de prestação de 
serviços à população e informações do 
próprio metrô para seus usuários. Todo 
material será legendado." 
Do jeito que foi formatado, o projeto prevê 
a veiculação diária de um programa de 60 
minutos que traz o melhor da programação 
exibida pela Globo no dia anterior. Támbém 
estão programados quatro intervalos 
comerciais por hora, que irão exibir filmes 
publicitários de 30" e 15". 
No metrô, a programação será de 20 horas 
por dia, Já nos ônibus a exibição será 
de 14 horas diárias. "Com essa fórmula 
vamos impactar no mínimo 50% de toda a 
população que utiliza o metrô diariamente, 
já que cada pessoa leva em média sete 
minutos para passar na catraca, chegar na 
plataforma e embarcar", calcula Roberto 
Ciccarelli, diretor da TV BusMidia, No 
ônibus, o impacto é ainda maior, uma 
vez que cada passageiro permanece em 
média 45 minutos dentro do veículo. Como 
em ambos os casos a tevê não tem som, 
a equipe de Ciccarelli passou os últimos 

dois anos testando maneiras de adaptar o conteúdo para 
o meio digital OOH. "Criamos um roteiro com legendas 
que transforma o conteúdo em uma espécie de revista 
televisiva, o que nos permite adequar tanto a programação 
da Globo quanto os comerciais à nova mídia." 
Grandes anunciantes, como McDonald's, Uniban, 
Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, já estão testando o canal, 
cujo investimento é 50% inferior à tabela de veiculação da 
TV Globo, "Enquanto na emissora o CPM (Custo por Mil) 
é de aproximadamente R$ 20, estamos trabalhando com 
um CPM de R$ 10", compara Ciccarelli. 
A previsão é de que até o final de agosto o sistema estará 
operando em 10 estações, sendo que as primeiras serão 
Paraíso e Santa Cecília. "Vamos ter 500mil pessoas assistindo 
à programação em sete estações já no próximo mês de 
setembro. Quando as 53 estações estiverem operando, 

2,65 milhões de passageiros serão 
impactadas pela programação durante a 
semana", diz Ciccarelli, ressaltando que 
cada estação de metrô terá em média 
40 monitores. Nos próximos dois anos, 
a BusMidia pretende ampliar em cinco 
vezes o seu faturamento. "Quando 50% 
dos equipamentos estiverem instalados, 
fato que deverá ocorrer até o final deste 
ano, passaremos a dividir a programação 
de acordo com o perfil de público que 
freqüenta cada estação de metrô. O 
anunciante terá a opção de veicular seu 
comercial por estação, linha ou região", 
explica o diretor da BusMidia. 
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